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vuoden 2009 lääkevahinkokorvausten osittaisesta rahoittamisesta valtion varoista

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Korvaukset lääkevahinkovakuutuksen 1
päivänä tammikuuta 2007 voimassa olleiden
yleisten vakuutusehtojen mukaisista lääkeva-
hingoista, jotka mainittujen ehtojen mukaan
kohdistuvat vakuutuskaudelle 2009, rahoite-
taan osittain valtion varoista siten kuin tässä
laissa säädetään.

2 §

Vakuutusmäärän jakautuminen Pandemrix-
rokotteen aiheuttamien ja muihin lääkevahin-

kojen korvauksiin

Pandemrix-rokotteen seurauksena vahin-
koa kärsineille ja muille vakuutuskaudelle
2009 kohdistuvissa lääkevahingoissa vahin-
koa kärsineille maksettavat korvaukset rahoi-
tetaan lääkevahinkovakuutuksesta kunnes
maksettujen korvausten nimellinen yhteis-
määrä saavuttaa 20 miljoonaa euroa. Tämän
jälkeen lääkevahinkovakuutuksesta rahoitet-
tavat korvaukset jakautuvat siten, että nimel-
lisarvoltaan yhteensä 30 miljoonan euron

vuoden 2009 vakuutusmäärästä vielä käyttä-
mättä olevasta osasta rahoitetaan Pandemrix-
rokotteesta aiheutuvia korvauksia määrä, joka
saadaan vähentämällä vakuutusmäärästä:

1) vakuutuskaudelle 2009 kohdistuvissa
lääkevahingoissa vahinkoa kärsineille jako-
hetkeen mennessä maksettujen korvausten ni-
mellisarvojen yhteismäärä; ja

2) arvio muiden kuin Pandemrix-rokotteen
aiheuttamissa vakuutuskaudelle 2009 kohdis-
tuvissa lääkevahingoissa vahinkoa kärsineille
jakohetken jälkeen maksettavien korvausten
nimellisarvosta.

3 §

Valtion varoista osittain rahoitettavat
korvaukset

Kun 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla laskettu
Pandemrix-rokotteen aiheuttamille korvauk-
sille osoitettu vakuutusmäärä on käytetty,
lääkevahinkovakuutuksen 1 päivänä tammi-
kuuta 2007 voimassa olleiden yleisten vakuu-
tusehtojen mukaiset Pandemrix-rokotteen ai-
heuttamien vahinkojen johdosta maksettavat
korvaukset rahoitetaan valtion varoista ilman
vakuutusmäärään liittyvää rajoitusta.
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4 §

Sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettavat
tiedot

Lääkevahinkovakuutuspoolin on vuosittain
ja pyydettäessä toimitettava maksutta sosi-
aali- ja terveysministeriölle tiedot lääkeva-
hinkovakuutuksen vuoden 2009 vakuutus-
määrän käyttämisestä ja jäljellä olevasta va-
kuutusmäärästä sekä vahinkoilmoitusten
määrästä eriteltynä hyväksyttyihin, hylättyi-

hin ja käsittelyltään keskeneräisiin vahinkoil-
moituksiin. Lääkevahinkovakuutuspoolin on
myös esitettävä arvio tulevien korvausten yh-
teismäärästä sekä valtion rahoitusosuuden al-
kamisajankohdasta.

5 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä huhti-
kuuta 2013.
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